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 چکیده
 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان اثربخشی روش تدریس 

. شدآموزان دختر انجام فعال بر خالقیت و عزت نفس دانش

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش 

آزمون با آزمون ـ پستحقیق از نوع طرح شبه آزمایشی پیش

آموزان دختر پایه هدف، دانش . جامعهباشدگروه کنترل می

 04ششم ابتدایی مدارس شهر کرج است که از بین آنان تعداد 

گیری در دسترس انتخاب و به صورت نفر با استفاده از نمونه

( قرار گرفتند. 04( و آزمایش )04تصادفی در دو گروه کنترل )

 های موردنیاز از آزمون خالقیتدر ادامه برای گردآوری داده

تورنس و مقیاس سنجش کوپر اسمیت استفاده شد، برای 

ها از روایی محتوایی و برای به دست آوردن تعیین روایی آن

پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد، مقدار آن 

محاسبه  58/4و  04/4های مذکور به ترتیب در پرسشنامه

ه  نشان گردید. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیر

داد استفاده از روش تدریس فعال هنر، بر افزایش خالقیت 

پذیری، ابتکار، بسط و آموزان در ابعاد قابلیت انعطافدانش

سیالی مؤثر بوده است. همچنین استفاده از روش تدریس فعال 

هنر باعث رشد عزت نفس فردی، خانوادگی، تحصیلی و 

در است شرایطی شود. بنابراین هنر قااجتماعی فراگیران می

های نوآورانه آموزان به بیان افکار و اندیشهفراهم کند تا دانش

ای بپردازند تا در آینده با کمک خود به دور از هرگونه دغدغه

آن بتوانند بهتر فکر کنند و با حس ارزشمند بودن در جامعه 

 خالقانه به برخورد با مسائل فردی و اجتماعی بپردازند.
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Abstract  
 

The aim of this study was to study the 

effectiveness of active teaching methods on the 

creativity and self-esteem of female students. 
Concerning its purpose, this research is an applied 

research which enjoys quasi-experimental design 

with pre and post test and has a control group. The 
target population of the study consists of all 

female students is the sixth grade of elementary 

school in Karaj, of whom 40 were selected using 
available sampling and were randomly assigned to 

two control (N = 20) and experiment (N = 20) 

groups. In order to collect the required data, 
Thorns’ Creativity Test and Cooper Smith’s 

Assessment Scale were used. Content validity of 
the instruments were examined and Cronbach's 

alpha coefficient was used to estimate their 

reliability which turned out to be 0.90 and 0.85 
respectively.  The results of multivariate analysis 

of covariance showed that the use of active art 

teaching method has been effective in increasing 
the creativity of students in terms of flexibility, 

initiativeness, expansion and fluidity. Also, the 

use of effective art teaching method results in the 
growth of individual, family, educational and 

social self-esteem of learners. Thus, art is able to 

provide the conditions for the students to express 
their innovative thoughts and ideas away from any 

worries so that, in the future, they can think better 

and deal with individual and social issues in the 
creative society.  
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 مقدمه

شود. بسیاری از بخشی آموزش محسوب میهای کیفیتترین پایهروش تدریس مناسب از مهم

وقعیت یادگیری باید چنان سازماندهی شود که هر شناسان و مربیان آموزشی اعتقاد دارند، مروان

های خود به فعالیت بپردازد. محتوای آموزشی چیزی است که در اختیار همه شاگرد بر اساس توانایی

های تدریس است. قرار دارد، اما چگونگی تدریس مهم است. موقعیت معلم در گرو استفاده شیوه

آموز در آن فعال باشد. شرایط یادگیری را هن دانشای باشد که ذهای تدریس باید به گونهروش

 .(1908پور، عباسو مند )رحیمی های تفکر را تقویت کندفراهم کند، مهارت ذهنی و قابلیت

گیرد امروزه همۀ متخصصان تعلیم و تربیت اذعان دارند، زمانی یادگیری به بهترین نحو انجام می

های هنری بهترین فرصت را با عمل است. لذا فعالیتکه توأم با عمل باشد. چون درس هنر توأم 

شود، بلکه در ایجاد تر میآورند. هنر نه تنها منجر به یادگیری عمیقبرای یادگیری بهتر فراهم می

ها مؤثر است. اولین بار خودپندارۀ مثبت در افراد، افزایش توانایی قدرت تخیل و خالقیت در آن

تواند سخن گفت. یونانیان اعتقاد داشتند تنها عاملی که می« هنر آموزش از طریق»افالطون دربارۀ 

ها شود، هنر است. فیثاغورث از موسیقی به عنوان سبب سازش درونی و اجتماعی کردن انسان

ترین هنر نام برده است. به گفتۀ افالطون حساسیت هنری زیر بنای بهترین ابزار آموزشی و کامل

(. 0441، 1طرفداران خاص خود را دارد )مندیکا« وزش از طریق هنرآم»تعادل روانی است. امروزه 

کند. یک اثر هنری ترکیبی از مضمون، شکل و هنر یک فرد از طریق احساسات هنری او بروز می

تواند نیازهای کودکی را دهد. هنر میتأثیر قرار میبیان است و کلیۀ ابعاد روحی و روانی فرد را تحت

های شناسان بر ویژگیتفاوت شده است برآورده کند. روانزمرۀ خود بیکه نسبت به زندگی رو

کنند. وقتی افراد چیزی را خلق های هنری تأکید میمهارت مشترک افراد مختلف در زمینه

کنند. بدین ترتیب به طور کنند، از شم هنری، تفکرات واگرا و توانایی بیانی خود استفاده میمی

های متفاوتی از ها، جنبهکنند. این ویژگیت خود را به دیگران منتقل میطبیعی، احساسات و تفکرا

های دوران کودکی دهند و به طور خودجوش در تفریحات و بازیهای هنری را تشکیل میفعالیت

های هنری به تأثیر آموزشِ همنوایی به جای آموزش فعال، توسعۀ فعالیتکنند. اما تحتبروز می

 (.1901د )پاول و همکاران؛ ترجمه یاسایی، رونسرعت از بین می

های خود را در زمینۀ شود تا کودکان ترغیب شوند تواناییآموزش هنر در دوره ابتدایی باعث می

(. کودکان از طریق برنامه درسی 0414، 0هنر به کار گیرند که در زندگی مفید خواهد بود )جاواتیلکا

، فکری، زبانی و اخالقی خود را افزایش دهند. هنر توانند حس شناختی، فیزیکی، عاطفیهنر می

تواند اثر مثبتی بر روی تجربه مشترک و سهم مهمی در تقویت روابط فرزندان و والدین داشته و می

ها، اعتماد کند تا والدین بسیاری از ایده(. هنر کمک می0440، 9ارتباطات آنها داشته باشد )ایپسوس
                                                           
1. Mendecka 
2. Jayatilaka 

3. Ipsos 
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، 1دان خود به عنوان بخشی طبیعی زندگی روزمره مشاهده کنند )اوسکاالو ابتکار را در بازی با فرزن

های ذاتی انسان مانند خالقیت، بیان، هویت، فرهنگ و (. همچنین به بهبود کیفیت ویژگی0440

های زبانی خود را توسعه دهند، به سازد، تا مهارتکند. همچنین کودکان را قادر میتخیل کمک می

های هنری تجربه(. 0441، 0دهد )بامفوردجتماعی و جهانی آنها معنا میساختار هویت فردی، ا

تواند بر اعتماد، عزت نفس، توسعه شخصی، اجتماعی، عاطفی و سالمت رفتاری، های اولیه میسال

های اجتماعی تأثیر مثبت داشته باشد و منجر به شکستن موانع زبان، تعصبات فرهنگی یا تفاوت

 (. 0441، 9کاهش نابرابری و افزایش خالقیت شود )بارنت کاهش مشکالت اجتماعی،

های فعال تدریس در کالس، به خلق فضایی آزاد، به تواند با استفاده از روشمعلم درس هنر می

های نهفته هوش کودکان کمک کند. تقویت حواس، پرورش استعدادها، پرورش خالقیت و ظرفیت

شناسی و شناخت خالق جهان ه خودشناسی، جهانهای هنری بآموزان با انجام فعالیتدانش

گیری خود را توسعه دهند )راهنمای درس هنر های تصمیمشناسی و فرصتبپردازند، حس زیبایی

 (.0411برای معلمان، 

آموزان، آنان را به سوی دانش0امروزه شیوه آموزشی در مدارس ابتدایی در زمینه رشد خالقیت

خالقیت آنان را از بین برده است. شیوۀ آموزشی کنونی در خصوص  تقلید گرایی هدایت کرده و قوۀ

هنر نتوانسته در بروز خالقیت کودکان مؤثر باشد. سرانه آموزشی پایین است. اجازه هزینه کردن و 

دهد. هنر در دورۀ دبستان بیشتر در نقاشی تجهیز مدرسه برای آموزش هنر در تمامی ابعاد را نمی

تر هنری برخوردار شود به های بیشتر و متنوعکودکی نیز بتواند از آموزش شود. چنانچهخالصه می

شناسی دهد که خود موضوع بحث جامعهواسطه تمکن مالی، آن هم در محیط بیرون مدرسه رخ می

بایستی برای تمامی اقشار جامعه در کند. هنر میدر خصوص عدالت در آموزش هنر را مطرح می

 محدود به افراد خاصی نشود تا تأثیرات آن در تمامی جامعه پدیدار شود. دسترس قرار گیرد و تنها

کنند، ضعف در انجام نظران در روند توسعه کشور ایران ذکر مییکی از مشکالتی که صاحب

شود افراد در درون گروه، عالوه بر شکوفا کردن خالقیت خود های گروهی است که باعث میفعالیت

گیری از هنرهایی نظیر نمایش ز حمایت گروه به اهداف خود دست یابند. بهرهگیری ابتوانند با بهره

آموزان بتوانند مسائل و کند تا دانشآمیزی، تئاتر و نقاشی کمک میخالق، کاردستی، رنگ

شود موضوعات را از روی تجربه بشناسند. این هنرها موجب رشد شخصیت و پرورش عزت نفس می

آفرینی پرداخته و تخیل خود را گونه کار گروهی انجام دهند. آنها به نقشگیرند، چو کودکان یاد می

 (.1905گیرند )عزیزی، بلندهمتان و ساعدی، کار میبه

                                                                                                                                               
1. Oskala 
 

2. Bamford 
3. Barnett 

4. Creativity 
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های آموزانِ خالق، استفاده از محتوای آموزشی مناسب و روشمهمترین مسئله در آموزش دانش

ست. موضوعات درسی از جمله هنر در یابی، خالقیت و تفکر اتدریس فعال گوناگون، از طریق مسئله

های خالق نقش بسزایی دارند. با تدوین محتوایی مناسب جهت پرورش خالقیت زمینه ایجاد مهارت

تواند در رشد و شکوفایی خالقیت فراگیران تأثیر بسیار برانگیز است که میهای چالشو موقعیت

های شناختی انسان، توانایی خلق عالیتترین فمثبتی داشته باشد. خالقیت، به عنوان یکی از مهم

 (. 0440، 1کند )استرنبرگافکار و آفرینش چیزهای بدیع و مفید را ظاهر می

همچنین آموزش هنر در کشور ایران با مشکالتی زیادی از جمله؛ محدودیت زمانی، عدم 

ساس گرایی در تدریس درس هنر و محتوای آموزشی روبرو است. اغلب معلمان هنر بر اتخصص

آمیزی، هایی چون رنگدهند و با شیوهبرنامۀ درسی تعیین شده و هدفمندِ درس هنر آموزش نمی

کنند. با استفاده از روش تدریس فعال )ارائه روش برداری و تقلید، زنگ هنر را سپری میکپی

تدریس پیشنهادی در راهنمای معلمان درس هنر( درس هنر از طریق تربیت هنری باعث ایجاد، 

دهد ها یاد میشود و به آنآموزان میهای هنرمندانه در دانشها و حساسیتشد، شکوفایی قابلیتر

که چگونه ببینند، بشنوند، ارتباط برقرار کنند و در جهت رشد و کمال خود حرکت کنند. آنچه در 

ن مباحث مربوط به تربیت هنری عالوه بر ایجاد شرایط الزم برای رشد خالقیت و تخیل کودکا

های بیان و ابراز افکار هنرمندانه یعنی استفاده از آموزان با شیوهمطرح شده است، آشنا کردن دانش

عزت نفس، طراحی و اجرای هنری، کسب آگاهی از درس هنر و تاریخ آن، حس قدردانی نسبت به 

 (.1904احمدی و عبدالملکی،ها است )هنرمندان، آثار هنری و ارزشمند شمردن آن

های کی از عواملی است که با یادگیری ارتباط مستقیم دارد. نظام آموزشی در سالخالقیت ی

آموزان در امر یادگیری تأکید کرده است. هدف از فعال کردن فراگیران، گذشته بر فعال کردن دانش

پرورش خالقیت آنان است. خالقیت یک فعالیت فکری و ذهنی است که در طول زندگی انسان 

ای است که پرورش آن نیازی عالی در تمامی ابعاد مطرح بوده است. خالقیت مقوله همواره به منزله

شود و عمدتاً تحت تأثیر دو عامل است. یکی عامل درونی که به خصوصیات فردی افراد مربوط می

تأثیر عوامل ژنتیکی فرد قرار دارد و دیگری عامل بیرونی که به عوامل محیطی، فرهنگی و تحت

ها و ابزارها قرار دارد. به عبارت دیگر، اگر یک قطب است و تحت تأثیر شرایط، مکان آموزشی مربوط

خالقیت فعالیت ذهنی باشد در قطب دیگر عوامل اجتماعی و آموزشی قرار دارد. با آگاهی به 

تأثیرپذیری خالقیت از عوامل محیطی و فرهنگی و با توجه به اینکه آموزش فعالیت اکتسابی و 

توان به پرورش خالقیت در ها و ابزارهای مناسب آموزشی میگیری از روشبا بهره فرهنگی است،

(. بنابراین محیط آموزشی و امکانات محیطی از 1901آموزان پرداخت )موسوی و مقامی، دانش

                                                           
5. Sternberg 
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کنند و ی خالقیت در ذهن کودک ایفا میهمان ابتدای تربیت، نقشی چشمگیر در شروع چرخه

 (. 0411، 1های خالقانه دارد )آمبلییزش، اطالعات و دانش، و مهارتانگ خالقیت سه جنبه

 ،9دارند: سیالی آموزشی ماهیتی که است برشمرده خالقیت برای را عنصر ( چهار1011) 0گیلفورد

پذیری به تنوع و انعطاف ها،ایده تعداد یا کمیت به سیالی عنصر ؛8بسط و ابتکار ،0پذیری فانعطا

 هاهاید جزئیات به بسط ها وابتکار به منحصر به فرد بودن یا غیر معمولی بودن ایده ها،گوناگونی ایده

 اصلی عناصر ترکیب در که خالقیت است آن بیانگر خالقیت هایپژوهش شود. مرورمی مربوط

 از ابتکار توانایی عنصر و به ویژه یافته افزایش تأثیر آموزش ابتکار( تحت و پذیری انعطاف خود)سیالی،

 (.0410، 1)بورنشود می برخوردار محسوسی جهش

آموزان خالق نیاز به معلمان خالق دارند که هر دو سفارش و فیشر معتقد است دانش

، 1)فیشررهای غیر منتظره و پرریسک هستندبرند،  مشتاق به انجام امور و کاماجراجویی را به کار می

به واقعیت است. به گفته لیندا نایمان، های جدید و تخیلی (. خالقیت عمل تبدیل ایده0440

خالقیت، شامل دو فرآیند است: تفکر و تولید. نوآوری تولید یا اجرای »بنیانگذار خالقیت در کار، 

نایمان، «. کنید، شما تخیل دارید، اما خالق نیستیدایده است. اگر ایده دارید، اما آنرا عملی نمی

ها و ای توسعه خالقیت، نوآوری و رهبری همکاری در سازماناستفاده از یادگیری مبتنی بر هنر را بر

 (.0414، 5کند )به نقل از نونانهای آموزشی تجوبز میمحیط

تواند با خالقیت در ارتباط باشد و هم اینکه یکی از متغیرهایی است که هم می 0عزت نفس

گیرد. عزت نفس تأثیر تغییرات ناشی از آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی قرار تحت

، در بیشتر کتبباشد. ای از عقاید، باورهای مثبت و منفی در مورد خود، پذیرش یا رد خود میشبکه

عزت نفس به عنوان احساس خود ارزشمندی یاد شده است، در حالی که عزت نفس چیزی به 

یدن و کنار مراتب بیش از احساس خود ارزشمندی است. در واقع، اعتماد به توانایی خود در اندیش

ها، اعتماد به حق خود برای موفقیت و شاد زیستن، احساس ارزشمندی و شایسته آمدن با چالش

های خویشتن است )احمد و ها و برخوردار شدن از ثمره تالشبودن، داشتن حق ابراز نیازها، خواسته

  (.0441، 14برونسما

                                                           
1. Amabile 

2. Guliford 
3. filud 

4. flexibility 

5. expansion 
6. Burn 

7. Fisher 

8. Nunan 
9. self-esteem 

10. Ahmed & Bruinsma  
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به پنج رکن از  1است. رسونرهای عاطفی و شناختی کودک حیاتی عزت نفس برای توسعه جنبه

کند. عزت نفس پایین و عزت نفس؛ از جمله امنیت، هویت، تعلق، هدف و شایستگی اشاره می

های مهم تواند منجر به خلع سالح و بیگانگی در فرد شود که از شاخصاحساس حذف شدن می

  .(0414، 0موفقیت تحصیلی و اجتماعی است )به نقل از هفرون

است. عزت 1و عزت نفس عمومی8، خانوادگی0، تحصیلی9شامل بعد اجتماعیابعاد عزت نفس  

نفس اجتماعی، احساسی است که فرد در مورد خود به عنوان یک دوست برای دیگران دارد، لذا 

شود، با این جنبه از خود، احساس راحتی خواهد کرد. در اش برآورده میفردی که نیازهای اجتماعی

ر فرد خود را با معیارهای مطلوب عزت نفس تحصیلی منطبق بداند و مورد بعد تحصیلی نیز، اگ

استانداردهای پیشرفت تحصیلی خود را برآورده سازد، دارای عزت نفس تحصیلی مثبت است. عزت 

گونه که به نظر های جسمانی خود آننفس جسمانی بر رضایت فرد از وضعیت فیزیکی و قابلیت

ی خود به عنوان عضوی از ادگی عزت نفس، احساسات فرد را دربارهخانو کید دارد. زمینهأرسد، تمی

کند. اگر او در خانواده مورد عالقه و محبت افراد دیگر باشد، احساس امنیت خانواده منعکس می

تری از خود توان گفت عزت نفس او مثبت است. عزت نفس عمومی، ارزیابی عمومیکند و میمی

یونی، مئکسنس، اینگر، مولجرد و پردازد )ها مید در تمام زمینهاست که به ارزشیابی فرد از خو

 (.0414، 1گیر

های ها و ویژگی. وضعیت اجتماعی، مهارت1صطالحات کلیدی عزت نفس عبارتند از: بنابراین ا

. تالش برای 8دیگران نوع ارتباط خود با . اهمیت به 0. خودکارآمدی 9. خودگردانی 0فیزیکی 

 –. ثبات درخود 1. انسجام یا تضاد در تصویر شخصی از خود  1نسبت به دیگران برابری یا برتری 

  (.0414، 5. ارائه تصویری روشن از خود )والش5نگرشی و 

توجهی  های قابلدر ارتباط با موضوع روش تدریس و نقش آن در خالقیت و عزت نفس پژوهش 

  شود.صورت گرفته است که در ادامه بـه برخی از آنها اشاره می

پردازی با خالقیت و ( در پژوهشی دریافتند بین روش تدریس بدیعه1909خسروی و نیکان )

پذیری، اصالت و بسط تفکر( تفاوت معناداری وجود دارد. های آن در چهار بعد )سیالی، انعطافمؤلفه

نه ( در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که با آموزش حل خالقا1900برون، حیدری و برون )

آموزان افزایش داد. پذیری و ابتکار( را در دانشتوان خالقیت )سیالی، ابتکار، انعطافمسئله می

( نشان دادند که رویکرد اکتشافی بر خالقیت و انگیزه پیشرفت 1904احمدی و عبدالملکی )

                                                           
1. Reasoner 

2. Hefferon 

3. social 
4. educationl 

5. familial 

6. general 
7. Unni, Moksnes, Inger, Moljord   &  Geir 

8. Walsh 
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ج های خالقیت نتایبر مؤلفهآموزان مؤثر است. همچنین در بررسی تأثیر رویکرد اکتشافی دانش

آموزان گروه آزمایش بیشتر از گروه داد که تفاوت میانگین نمرات سیالی، ابتکار و بسط دانشنشان

پذیری تفاوت میانگین بین دو گروه مشاهده نشد. شفیع آبادی و گواه بوده است اما در مؤلفه انعطاف

بین سیالیت، بسط و اند: رابطه معنادار مستقیم ( در پژوهشی به نتایج زیر دست یافته1901احدیان )

ابتکار با خرده مقیاس های عزت نفس )شامل عزت نفس اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی و عمومی( 

وجود دارد. ولی رابطه معناداری بین انعطاف پذیری و عزت نفس مشاهده نشد. وجود رابطه معنادار 

و  تأثیر باالی  بین سیالیت و عزت نفس تحصیلی و سیالیت و عزت نفس اجتماعی تأیید شده است

محیط تحصیلی بر خالقیت دانشجویان مشخص شده است. عراقیه، سیادت، خورشیدی و میرزمانی 

 خالقیت افزایش و هنر آموزش بین کاربستدر پژوهشی به این نتایج دست یافتند که ( 1904)بافقی 

 هنر آموزش روش یرتأث دهندۀنشان نتایج همچنین .دارد وجود معنادار و رابطۀ مستقیم آموزان دانش

 آزمون وسیلهبه که است بوده آزمایش گروه آموزاندانش بسط پذیری، ابتکار، سیالی، انعطاف میزان بر

 آموزاندانش خالقیت روی مطلوبی بر تأثیر تواندهنر می اند. لذا آموزشگرفته قرار سنجش مورد

 به هنر به آموزش توجه که دنددا نشان ایمطالعه در( 1955)خورشیدی  میرکمالی و .باشد داشته

 که معلمانی ترتیب آموزان دارد. بدیندانش خالقیت افزایش در بسزایی تأثیر ابتدایی یدوره در ویژه

 ذهن، سازیسیال از و بوده ترخالق شانآموزاندانش کنندمی بیشتری توجه هنر به ابتدایی دوره در

( 1951)یاریاری، کدیور و میرزاخانی .برخوردارند لیدر بزرگسا بیشتری و بسط پذیری انعطاف ابتکار،

های اجتماعی و عملکرد تحصیلی در پژوهشی دریافتند که روش یادگیری مشارکتی بر مهارت

آموزان مشاهده نگردیده آموزان تأثیر مثبتی داشته است اما چنین تأثیر بر عزت نفس دانشدانش

گویی به روش به این نتایج دست یافتند که قصه ( در پژوهشی1909) انگجیو  آریناست. سلطانی، 

( در پژوهشی نشان داد که 1011) 1شود. کوپر اسمیتگروه، موجب افزایش عزت نفس کودکان می

تر هستند و تر و خالقها، آفرینندههایی که دارای سطح خالقیت باالیی هستند؛ در غالب آزمونگروه

 تری برخوردارند.است از خالقیت کم هایی که سطح عزت نفس در آنها پایینگروه

آموزان این با توجه به اهمیت درس هنر و تاثیر درس هنر بر پرورش خالقیت و عزت نفس دانش

پژوهش  در نظر دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا روش تدریس فعال هنر بر خالقیت و عزت نفس 

 آموزان تأثیر دارد.دانش

 های تحقیق فرضیه

 آموزان تأثیر دارد.فعال هنر بر رشد خالقیت دانش ـ روش تدریس1

 آموزان تاثیر دارد.ـ روش تدریس فعال هنر بر عزت نفس دانش0

 

 

                                                           
1. Cooper Smith 
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 شناسیروش

آزمون ـ در این پژوهش با توجه به موضوع و هدف پژوهش از روش نیمه آزمایشی با طرح  )پیش

آموزان دختر پایه ششم دانش کلیۀ را جامعۀ آماری در پژوهش آزمون( گروه کنترل استفاده شد.پس

نفر از  04 دهند که برای تعیین حجم نمونهتشکیل می 01ـ05سال تحصیلی  ابتدایی شهر کرج

گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار طریق نمونه

ساعته آموزش  8/1جلسه 14در  در گروه آزمایش برنامه روش تدریس فعال توسط پژوهشگر گرفتند.

ها به صورت ای دریافت نکردند. گردآوری دادهداده شد. در طول پژوهش، گروه کنترل هیچ مداخله

پرسشنامه دوم مقیاس خالقیت تورنس و آزمون آزمون با اجرای پرسشنامه آزمون و پسپیش

نفر( و گروه  04صورت تصادفی ساده در گروه آزمایش ) بهکه - در دو گروهسنجش کوپر اسمیت 

اجرا شد. در مرحله بعد، پژوهشگر با معلم هنر در زمان اجرای  -نفر( قرار داشتند 04کنترل )

یر متغیر تأثجلسات آموزش هنر از موسیقی در کنار تدریس استفاده کرد. گروه آزمایش تحت

راهنمای معلمان درس هنر( و گروه کنترل به شیوه )تدریس هنر فعال پیشنهادی در کتاب مستقل

 سنتی آموزش داده شدند.

های کوچک تقسیم آموزان گروه آزمایش در هر جلسه قبل از آغاز تدریس به گروهسپس دانش

موضوع فعالیت هنری آن جلسه در آغاز هر جلسه  شد.شدند و توضیحات الزم و مناسب به آنها داده 

های خود را مطرح آموزان ایدهگردید تا دانشمیگو فراهم واسبی برای گفتشد و فضای منمطرح می

 94بودند، گفت و گو کنند.  زمان انجام هر فعالیت هنری  کنند و دربارۀ آنچه از این موضوع فهمیده

ها اختصاص دقیقه هم برای ارزشیابی فعالیت 94دقیقه در نظر گرفته شده بود. در پایان هر جلسه 

آموزان پس از انجام دادن فعالیت، کار خویش را به نمایش شده بود. لذا هر گروه از دانشداده 

وگو های سایرین را مشاهده و در مورد آنها بحث و گفتآموزان نیز نمونهگذاشتند و سایر دانشمی

های مثبت نظر کنند و نکتههایشان تبادلگرفتند درباره کار خود با همکالسیکردند. آنها یاد میمی

ای برای انجام های تازهای را کشف کنند و روشهای جدید و تازهها را بیان و اشیا و پدیدهفعالیت

کنند، عملی کنند. به این ترتیب فرایند و فعالیت پیدا کرده و به تدریج هر چه در ذهن تجسم می

کنترل با روش تدریس آموزان گروه بخشیدند. از سوی دیگر، دانشمحصول هنری خود را بهبود می

 آموزان گروهپرداختند. اما دانشدرسی میهای کتابسنتی و به صورت انفرادی به انجام فعالیت

 پرداختند. های هنری میآزمایش به صورت مشارکتی و گروهی به یادگیری و انجام فعالیت

خالقیت آزمون  د:در این پژوهش، برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده ش

سوال است. در این پرسشنامه هر سؤال مشتمل بر سه گزینه  14ای حاوی تورنس شامل پرسشنامه

های خود آزمودنی ها که بیشتر با ویژگیباشد. که آزمودنی باید تنها یکی از این پاسخباز پاسخ می

د نتایج آزمون را در دو بخش تواندهی به همه سؤاالت میتطبیق دارد، را انتخاب نماید. پس از پاسخ

ای را که در چهار خرده آزمون سیالی، انعطاف، مشاهده کند. در بخش اول، آزمودنی، درصد نمره



 09                       … آموزانبررسی میزان اثربخشی روش تدریس فعال بر خالقیت و عزت نفس دانش 

دهد. در بخش دوم، نمره خالقیت آزمودنی نشان داده ابتکار و بسط کسب کرده است، نشان می

ار این آزمون بارها در سراسر تواند، بفهمد خالقیت او چقدر است. اعتبشود که از طریق آن میمی

 جهان از جمله ایران سنجیده شده است. 

توسط  1011که برای سنجش عزت نفس، در سال  پرسشنامه دوم مقیاس سنجش کوپر اسمیت

های بلی و خیر باشد. که از گزینهسؤال می 85کوپر اسمیت ساخته شد. این پرسشنامه دارای 

ماده باقی مانده به سنجش  84سنجد و مه دروغگویی را میماده از این پرسشنا 5تشکیل شده است. 

است. این پرسشنامه از درجه نفس اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی و عمومی( )عزتچهار زیر مقیاس 

  باالیی از اعتبار و روایی برخوردار است و دارای امتیاز بین فرهنگی است.

 58/4و  04/4از آلفای کرونباخ به ترتیب  های مذکور در این پژوهش با استفادهپایایی پرسشنامه

 محاسبه گردید.

جهت آزمون  (ANCOVAاطالعات از تحلیل کوواریانس  یک متغیره ) و تحلیلجهت تجزیه 

 شده است.ها استفادهفرضیه

 

 هایافته

( میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق در پیش آزمون و پس آزمون ارائه شده 1در جدول )

  ت.اس
 میانگین و انحراف استاندارد نمرات گروه آزمایش و کنترل  (1جدول )

 

( می توان اظهار داشت میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در 1با توجه به نتایج جدول )

ها در پس آزمون در هر دو متغیر، افزایش دهد. ولی مقایسه میانگینآزمون تفاوتی را نشان نمیپیش

های دار تفاوتدهد. به منظور بررسی معنیش را نشان میچشمگیری در میانگین نمرات گروه آزمای

ارائه شده است. در ابتدا  (0)دو گروه از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج در جدول 

ها در متغیر وابسته و همگن بودن های گروههای تحلیل کوواریانس یعنی برابری واریانسپیش فرض

داری رهای وابسته مورد بررسی قرار گرفت و با سطح معنیشیب رگرسیون و نرمال بودن متغی

 تأیید شده است. 48/4تر از بزرگ

 هاگروه متغیرها
 پس آزمون پیش آزمون

 استانداردانحراف میانگین استانداردانحراف میانگین

 خالقیت
 54/10 آزمایش

18/11 

40/11 

01/11 

94/00 

00/14 

15/10 

 کنترل 04/11

 عزت نفس
 04/05 آزمایش

14/05 

04/0 

10/0 

04/90 

14/05 

89/0 

 کنترل 04/9
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هااسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده –نتیجه آزمون کولموگروف  (2جدول)  

سطح 

 معناداری
 Zنمره 

انحراف 

 استاندارد
رمنابع تغیی میانگین  متغیر تعداد 

010/4  881/4  94/00  54/10 نپیش آزمو   04 
 آزمایش

وه
گر

ها
 010/4  010/4  15/10  94/00  04 پس آزمون 

080/4  811/4  01/11  18/11  04 پیش آزمون 
 کنترل

101/4  105/4  04/11  00/14  04 پس آزمون 

( می توان اظهار نمود که 0با توجه به نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف در جدول )

 zباشد؛ زیرا سطح معناداری مقادیر عزت نفس نرمال میمتغیرهای اصلی پژوهش یعنی خالقیت و 

های پارامتریک برای تحلیل توان از آزموناست. بنابراین می 48/4در هر یک از متغیرها بزرگتر از 

 های پژوهش استفاده کرد. فرضیه
 آزموننتایج تحلیل کوواریانس متغیرخالقیت و عزت نفس پس از تعدیل اثر پیش  (9) جدول

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار

سطح 

 معناداری

 

 خالقیت

 441/4 50/10 01/1111 1 01/1111 گروه )متغیر مستقل(

   91/00 91 90/9901 خطا

    90 051001 کل

 

 عزت نفس

 441/4 80/08 90/951 1 90/951 گروه )متغیر مستقل(

   14/18 91 10/885 خطا

    04 90101 کل

دهد در متغیر خالقیت مجموع ( نشان می9نتایج آزمون تحلیل کوواریانس ارائه شده در جدول )

شده است   =F 10150باشد که منجر به اندازه آزمون می 1111101مجذورات متغیر مستقل برابر 

گروه کنترل و آزمایش معنادار است. به عبارت دیگر، بین دو 771/7در سطح  Fکه اندازه این آزمون 

باشد. با توجه به میانگین نمرات گروه آزمایش و بعد از تعدیل اثر پیش آزمون تفاوت معنادار می

ریس فعال هنر بر رشد خالقیت توان رسید که روش تدکنترل در پس آزمون به این نتیجه می

 آموزان تأثیر دارد.دانش

باشد که منجر می 951190مستقل برابر  همچنین در متغیر عزت نفس مجموع مجذورات متغیر

معنادار است. به  771/7در سطح  Fشده است که اندازه این آزمون   =F 08180به اندازه آزمون 

باشد. با عبارت دیگر، بین دوگروه کنترل و آزمایش بعد از تعدیل اثر پیش آزمون تفاوت معنادار می

توان به این نتیجه رسید که روش پس آزمون می توجه به میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در

 تدریس فعال هنر بر عزت نفس دانش آموزان تأثیر دارد.
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 گیرینتیجه

تدریس فعال هنر بر خالقیت و عزت نفس بررسی میزان اثربخشی روش هدف این پژوهش، 

ی که درس آموزاندهد، دانشنتایج نشان می آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر کرج است.دانش

آموزان آموزش دیده با روش سنتی، خالقیت هنر را به روش فعال آموزش دیدند نسبت به دانش

(، احمدی و 1909نیکان )بیشتری داشتند. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق خسروی و 

سیادت، خورشیدی و میرزمانی عراقیه، ، (1900برون، حیدری و برون )(، 1904)عبدالملکی

( همخوانی دارد. بنابراین در درس هنر چون متن و 1955و میرکمالی و خورشیدی ) (1904)بافقی

گذارند. کنند، فضایی برای تخیل کودکان و کنجکاوی او باز میتصویر خألهای یکدیگر را پر می

خالقیت شخصی به نوآوری، تغییرات اجتماعی، فرهنگی، توسعه سیاسی و پیشرفت اقتصادی کمک 

کند تا اهداف زندگی ق دارای واکنش سریع و مؤثر هستند که به آنها کمک میکند. افراد خالمی

ای از خالقیت شامل مجموعهدهد از سفر لذت ببرند. خود را به دست آورند و به آنها اجازه می

مهارت و ساختار شخصیتی منحصر به فردی است که در دوران کودکی باید رشد داده شود و در 

توسعه داده شود. لذا آموزش و پرورش نقش کلیدی در توسعه آن دارد. نوجوانی و بزرگسالی 

تجربیات الهام بخش مثبت در هر مرحله از مراحل آموزشی مورد نیاز است. این مسئله به خصوص 

توانند با ایجاد چالش در کالس های ابتدایی صادق است. معلمان میدر دوران کودکی و کالس

، تجربیات یاددهی ـ یادگیری غنی و شادی را با پتانسیل خالقانه خالقیت کودکان را پرورش داده

 های یادگیری حمایتی و یکپارچه تدارک ببینند.خود به صورت سیستم

های استفاده از خالقیت، به کار بردن آن برای بهبود از سوی دیگر، یکی از ارزشمندترین راه

شمار و گوناگون، در برابر پذیرش ر سطوح بیها دها است. زیرا انسانروابط بین افراد و بین گروه

های فکری که درباره یکدیگر در ذهن دارند، ها و قالبطیف یکدیگر، به ویژه نسبت به انگارهامواج هم

های نهفته است که به روابط موفق ها وگرایشبسیار حساس و پذیرا هستند. در واقع، همین اندیشه

هایی که در بندیهای قعال تدریس و گروهکان از طریق روشدهد. لذا کودیا ناموفق فرد شکل می

توانند توانایی خود را در بهبود روابط خود گیرد، میهای هنری صورت میکالس برای انجام فعالیت

با دوستان بهبود بخشیده، به سازگاری بیشتری دست یابند و با عزت نفس بیشتری در ایجاد روابط 

 اع با همساالن خود داشته باشند.  جدید در محیط مدرسه و اجتم

آموزانی که درس هنر را به روش فعال آموزش دیدند، نسبت دهد دانشهمچنین نتایج نشان می

آموزان آموزش دبده با روش سنتی، عزت نفس بیشتری دارند. نتایج این تحقیق با نتایج به  دانش

(،  یاریاری و 1901) دیانآبادی و اح(، شفیع1909) انگجیو  آرین، سلطانیتحقیق 

دهند که کودکان دارای می . نتایج نشان( همخوانی دارد1011( و کوپر اسمیت )1951)همکاران

گذارند اما کودکان و نوجوانان عزت نفس پابین الگوهای منفی خالقیت را از خود به نمایش می

 دهند.های گوناگون از خود بروز میدارای عزت نفس باالتر خالقیت
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هایی که در مورد خود احساس خوبی ها با دیگران مؤثر است. بچهس در نحوه ارتباط بچهعزت نف

ای مثبت با دیگر افراد داشته باشند. عزت نفس در خالقیت مؤثر است. دارند، تمایل دارند رابطه

آموزانی که دارای عزت نفس مناسب هستند برای آموزان با عزت نفس پایین کمتر از دانشدانش

کنند. والدین در عزت نفس کودکان خود مؤثرند. تحقیقات نشان کارهای خلّاقانه ریسک می انجام

های خود های دارای عزت نفس باال به داشتن والدینی گرایش دارند که به بچهدهد که بچهمی

هایی با عزت نفس پایین به دهند، در حالی که بچهکنند و احساس مقبولیت به آنان میمحبت می

ای مؤثر است. های مدرسهعزت نفس بر موفقیتوالدین نقّاد و دقیق تمایل دارند. همچنین  داشتن

های خود دارند، به احتمال قوی در مدرسه بهتر از هایی که احساس خوبی درباره تواناییبچه

توانند کارها را به درستی انجام دهند. کنند نمیکنند که اغلب فکر میهایی عمل میبچه

ای های مدرسهگذارند. چگونگی موفقیتها اثر میای مدرسه نیز متقابالً در عزت نفس بچههموفقیت

هایی که عملکرد آنها در سطح آموزان بر احساس آنها در مورد خود مؤثر خواهد بود. بچهدانش

 دهند.های خود نیز تعمیم میپایینی است، این سطح عملکرد را به سایر فعالیت

درسی از به یک برنامه غنی برای آموزش جامع هنر دارند که شامل یک برنامهبنابراین مدارس نی

آموزان برای فکر کردن، تفکر، درک دنیای پیرامون خود و غنی و جذاب است تا توانایی دانش

کند تا به هنرها پاسخ آموزان فراهم میهای آن را توسعه دهد و این فرصت را برای دانشفرهنگ

های ذهنی را به آموزان عادتام دهند و در خود تغییر ایجاد کنند. هنر در دانشدهند، آنها را انج

های تحلیلی، توانایی حل مسائل، پشتکار داشتن شود: مهارتآورد که باعث عمر طوالنی میوجود می

های یابد و آنها را به سوی ایدههای خالقانه کودکان از طریق هنر توسعه میو هدایت برتری. مهارت

کند، همچنین در آنها رضایت شخصی به وجود های جدید هدایت میدید، تجربیات جدید و چالشج

آورد. این همان ارزش ذاتی هنر است و نباید دست کم گرفته شود. مدارس و جامعه از طریق می

شدن آموزان خود را برای تبدیلهای تدریس و معلمان خالق باید دانشدرسی، روشمحتوای برنامه

شهروندان خوشحال، به خوبی آماده کنند. مدارس باید اطمینان حاصل کنند که کودکان به 

توانند خالقانه، با مهارت و خارج از الگوی از قبل تعیین شده، فکر کنند. هنر بخش مهمی از می

های بالقوه خود دست یابد و به تواند به تواناییآموز میدستیابی به این واقعیت است که هر دانش

شود برای افزایش ی خود در آینده کمک کند. بنابراین پیشنهاد مینوان عضوی مفید به جامعهع

های کالسی به روش گروهی در قالب فعالیتر آموزان در درس هنخالقیت و عزت نفس دانش

آموزان را توانند دستاوردها و کارهای گروهی دانشهای تدریس متنوع انجام شود و معلمان میروش

گو کنند تا وس درس و راهروهای مدرسه به نمایش گذاشته و در مورد آن بحث و گفتدر کال

 های خود دریافت کنند. آموزان بازخورد مثبت از فعالیتدانش
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 منابع

(. بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر 1904احمدی، غالمعلی و عبدالملکی. )

 .01ـ109: 0(9، )فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانیدانش آموزان. خالقیت و انگیزه پیشرفت 

های خالقیت (. تأثیر آموزش حل خالق بر مؤلفه1900برون، سارا؛ حیدری، علیرضا و برون، سیما. )

 .81ـ11: 0(0، )فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانیآموزان. دانش

رشد و شخصیت (. 1901کارول؛ هوستون، جان و جین وی، کانجر. ) پاول هنری، ماسن؛ جروم، کیگان؛ آلتا،
 ، مترجم: مهشید یاسایی. تهران: نشر مرکز.کودک

پردازی و سخنرانی در (. مقایسه تأثیر دو روش تدریس بدیعه1909اکبر و نیکان، محمود. )خسروی، علی

 .58ـ141: 0(1، )برنامه درسیهای فصلنامه پژوهشآموزان ابتدایی در درس هنر. پرورش خالقیت دانش

های جدید آموزش بر خالقیت و پیشرفت تحصیلی (. تأثیر شیوه1908پور، عباس. )مند، مریم و عباسرحیمی

 .110ـ100: 0(0، )فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانیدانشجویان. 

گویی به صورت گروهی در افزایش روش قصه(. اثربخشی 1909سلطانی، مریم؛ آرین، خدیجه و انگجی، لیلی. )

 .01ـ 114: 0(00، )شناسی تربیتیفصلنامه روانعزت نفس کودکان دختر پایه دوم ابتدایی. 

(، بررسی رابطه بین عوامل خالقیت با میزان عزت نفس )مورد 1901شفیع آبادی، عبداهلل و احدیان، سارا. )

، خمینی شهر، سومین همایش ملی مشاورهاحد گرگان(، مطالعه: دانشجویان فنی دانشگاه آزاد اسالم و

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر.

تأثیر (. 1904عراقیه، علیرضا؛ سیادت، بهجت السادات؛ خورشیدی، عباس و میرزمانی بافقی، سید محمود. )

لنامه مشاوره فصاسالمشهر.  ابتدایی شهرستان دوره آموزاندانش خالقیت هنر بر افزایش آموزش کاربست
 .و روان درمانی

ها و عوامل خالقیت در تدریس (. بررسی زمینه1905اهلل؛ بلندهمتان، کیوان و ساعدی، پیمان. )عزیزی، نعمت

 .55ـ110، ص1(0. )فصلنامه تدریس پژوهیمعلمان در مدارس روستایی. 

قدیم ارزشیابی تحصیلی بر (. مقایسۀ اثربخشی دو شیوه جدید و 1901موسوی، ماهرخ و مقامی، حمیدرضا. )

. فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانیآموزان دوره ابتدایی. نگرش به خالقیت و پیشرفت درسی دانش

 .108ـ 101: 0(0)

 دورۀ آموزاندانش خالقیت پرورش بر مؤثر (. عوامل1955عباسی. ) محمد و خورشیدی سید کمالی، میر

 .81ـ 18: 90(0. )تربیتی دانشگاه تهران علوم و شناسی روان پژوهشی علمی مجلّۀ گیالن، استان ابتدایی

(. برسی تأثیر روش تدریس مشارکتی بر عزت 1951یاریاری، فریدون؛ کدیور، پروین و میرزاخانی، محمد. )

شناسی دانشگاه فصلنامه روانآموزان دبیرستان. های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشنفس، مهارت
 .108ـ111 :9(14. )تبریز
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